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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 DO EDITAL 111/2017 

 
PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  

CURSOS INTEGRADOS  

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Edital Complementar Nº 03 do Edital Nº 111/2017 do Processo Seletivo para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma Integrada ao Ensino Médio, com as normas 
complementares para preenchimento de vagas remanescentes do referido processo seletivo, exclusivamente para o 
campus Resende.  

 
1. OS CURSOS, AS VAGAS  E O SORTEIO PÚBLICO 
1.1 O Sorteio Público visa preencher um total de 25 (vinte e cinco) vagas remanescentes para o campus Resende 

do IFRJ, considerando-se o Quadro de Vagas disposto abaixo: 

Eixo Tecnológico Curso 
Grupo 
1-A1 

Grupo 
1-A2 

Grupo 
1-A3 

Grupo 
1-A4 

Grupo 
2-B1 

Grupo 
2-B2 

Grupo 
2-B3 

Grupo 
2-B4 

Grupo 
3 

Total de 
Vagas 

Turismo, 
Hospitalidade e Lazer 

RES–001–Guia de Turismo 0 7 0 9 0 0 0 0 9 25 

 
1.2 Participarão do Sorteio Público das vagas remanescentes todos os candidatos que não foram contemplados no 

1º (primeiro) sorteio e que não realizaram a matrícula nas datas previstas no Edital Nº 111/2017, para os 
alunos classificados e reclassificados. 

1.2.1 Os candidatos ELIMINADOS, que foram considerados INELEGÍVEIS às vagas dos grupos (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 
2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4) e/ou que não comprovaram os requisitos mínimos na efetivação da matrícula não 
participarão do sorteio das vagas remanescentes. 

1.3  A Confirmação das Inscrições e a Ordem do Sorteio estarão disponíveis para consulta no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado no dia 23 de fevereiro de 2018, após às 18 
horas. 

1.4 O Sorteio Público será realizado no dia 26 de fevereiro de 2018, no campus Resende às 14 horas.  

Com renda bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco), salário mínimo per capita 

Grupo 1-A1 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar < 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 1-A2 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar < 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que não sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 1-A3 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar < 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 1-A4 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar < 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que não sejam pessoas com 
deficiência. 

Com renda bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco), salário mínimo per capita 

Grupo 2-B1 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar > 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 2-B2 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar > 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que não sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 2-B3 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com 
renda familiar > 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com 
deficiência. 

Grupo 2-B4 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas públicas com renda 
familiar > 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que não pessoas com deficiência. 

Ampla Concorrência 

Grupo 3 
Candidatos que não cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou que não optaram pelas vagas 
reservadas (Ampla Concorrência - AC). 
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2. A MATRÍCULA  
2.1 A matrícula será realizada, no dia 26 de fevereiro de 2018, imediatamente após a realização do Sorteio 

Público. 
2.2 Os candidatos deverão estar de posse de todos os documentos exigidos para matrícula, de acordo com o 

especificado no item 6 - A OPÇÃO DE CURSO E A MATRÍCULA e no Anexo II – Orientações à Matrícula, do Edital 
Nº 111/2017.  
 

3. AS DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos neste 

Edital Complementar e no Edital Nº 111/2017.   
3.2 O IFRJ poderá alterar o presente edital, em parte ou no todo, a qualquer tempo, visando ao melhor êxito do 

processo seletivo, sendo as alterações divulgadas no sítio eletrônico do IFRJ, 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado. 

3.3 Todas as informações disponibilizadas na página do IFRJ, na internet, e os Avisos Oficiais constituem normas 
que complementam este Edital. 

3.4 As situações não previstas neste Edital serão analisadas pela DCPS e encaminhadas, para solução, à Reitoria 
do IFRJ. 

3.5 Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão e renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Edital. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018. 
 
 

PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS 
Reitor do IFRJ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 DO EDITAL Nº 111/2017 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Confirmação das Inscrições 23/02/2018 

Sorteio Público e Matrícula dos Candidatos 26/02/2018 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema 
de Reserva de Vagas 

27/02/2018 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos 
para o Sistema de Reserva de Vagas 

28/02/2018 

Resultado final da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de 
Reserva de Vagas 

01/03/2018 


